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INTRODUÇÃO
O objetivo principal do projeto “Transfert de la certification européenne d’Agent de soin
thermal (projet THERM 134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2”, cofinanciado pela União
Europeia através do Programa Setorial Leonardo da Vinci, do Programa de Aprendizagem
ao Longo da Vida, foi o de responder à problemática da evolução das competências da
profissão de técnico de termalismo, com que se debatiam os profissionais do setor,
disponibilizando uma solução em termos de formação e qualificação profissional.
As atividades tradicionais do termalismo, criadas originariamente com um fim terapêutico,
foram perdendo relevo ao longo dos últimos anos em benefício do segmento de bemestar, sendo que, atualmente, os estabelecimentos termais dão maior enfoque
comunicacional à oferta dos serviços de bem-estar do que à oferta direcionada aos
cuidados terapêuticos. Esta alteração implica uma evolução dos comportamentos e
competências profissionais, sendo assim necessária uma adaptação às novas necessidades
e expetativas do mercado.
Neste contexto, os resultados inovadores do projeto THERM 134098 LLP 2007 BG LMP
foram transferidos para os dois países beneficiários - Portugal e Turquia -, permitindo, no
âmbito dos respetivos quadros nacionais de qualificações, criar, implementar e/ou adaptar
a qualificação de Técnico de Termalismo e respetiva oferta modular, com vista a colmatar
as necessidades identificadas pelos profissionais do setor do termalismo. Esta
transferência foi orientada por dois dos países que participaram no 1.º projeto THERM - a
Bulgária e a França -, sob o controlo de qualidade da Itália.
A qualificação é constituída por diversos referenciais construídos segundo a Abordagem
por Competências: o Referencial de Atividades Profissionais (RAP), o Referencial de
Qualificação (RQ), o Referencial de Saberes (RS) e as Unidades Certificativas (UC) ou
Unidades de Resultados de Aprendizagem. Estes referenciais podem ser implementados
em todos os países que pretendam acompanhar a política europeia de harmonização das
qualificações.
O consórcio do projeto THERM_2 foi constituído por 12 parceiros com reconhecida
experiência nos setores da educação e da formação profissional, do turismo e do
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termalismo - Escola Profissional de Espinho, Groupement d'Intérêt Public Formation et
Insertion Professionnelles de l'Académie de Grenoble, Greta Savoie, South-West University
“Neofit Rilski”, Instituto Superior de Espinho, Caldas da Felgueira, Aqua Hotel, Süleyman
Şah Üniversitesi, Tuzla Termal Kaplıcaları, Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği,
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Università degli Studi dell’Aquila -, o que permitiu
atingir, com sucesso, os seguintes resultados nos países beneficiários da transferência:


R1: Dois referenciais de qualificação em linha com as regulamentações nacionais,
integrando ambos uma oferta de formação modular articulada com o Quadro Europeu
de Qualificações.



R2: Uma oferta de formação modular para técnicos de termalismo comum a ambos os
países beneficiários.



R3: Um programa de formação de formadores de técnicos de termalismo em cada país
beneficiário da transferência.



R4: A formação de nove formadores nos países beneficiários da transferência.



R5: A experimentação dos conteúdos das formações criadas (referencial de
qualificação, formação modular e formação de formadores), através da implementação
de uma ação de formação em cada país beneficiário para quinze futuros profissionais
da indústria do termalismo e bem-estar.



R6: Ferramentas de difusão das produções realizadas: sítio web, newsletters, cartazes,
folhetos e CD-ROM.
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FINALIDADE DO REFERENCIAL DE QUALIFICAÇÃO
O Referencial de Qualificação do Técnico de Termalismo (RQ) constitui o documento que
faz a ligação entre o mundo do trabalho e o mundo da formação. O RQ integra uma lista
de competências que derivam das tarefas profissionais, pelo que se encontra em perfeita
consonância com o Referencial das Atividades Profissionais (RAP).
O RQ é chamado a cumprir duas funções principais:



Uma função de mediação, porquanto o RQ está ao serviço das equipas formativas
permitindo-lhes fazer permanentemente a ligação entre os saberes que são
transmitidos, as competências que se constroem progressivamente com esses
saberes, e a tarefas profissionais nas quais serão mobilizadas as competências
construídas. O RQ faz, assim, a ligação entre as atividades profissionais e as
atividades de aprendizagem, facilitando a avaliação formativa, ou seja, aquela que
conduz o formador no objetivo de ajudar o formando a medir os resultados de
aprendizagem, a identificar os seus progressos e, quando necessário, a remediar as
situações de insucesso.



Uma função instrumental no processo de avaliação dos formandos que pretendem
tornar-se técnicos de termalismo: o RQ não é somente uma lista de competências, é
também uma ferramenta, um referencial de qualificação. Para esse fim, as
competências são complementadas pela descrição de situações nas quais os
candidatos deverão ser colocados no âmbito da avaliação de competências. O
Referencial de Qualificação especifica, assim, as condições em que as competências
serão avaliadas e os resultados esperados. Deste modo, o RQ é a referência
fundamental para a avaliação das competências. Todas as provas que são construídas
para certificação de competências devem responder às exigências do Referencial de
Qualificação.
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METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL DE
QUALIFICAÇÃO
A construção do Referencial de Qualificação constitui o objeto da segunda etapa de
conceção/adaptação da qualificação do Técnico de Termalismo, seguindo-se à construção
do Referencial das Atividades Profissionais.
O RQ é composto por duas partes essenciais:


Em primeiro lugar, o RQ integra a lista das competências exigidas pelo emprego-tipo
do Técnico de Termalismo e a relação entre Tarefas e Competências.



Em segundo lugar, o RQ integra as informações necessárias para a avaliação
certificativa de competências.

Na construção do RQ, a equipa do projeto adaptou ao contexto nacional o RQ Europeu do
Técnico de Termalismo, desenvolvido no âmbito do projeto THERM, incluindo as suas
grelhas de formalização.
A primeira grelha estabelece a relação entre Tarefas e Competências, permitindo
estabelecer a ligação entre o mundo da formação e o mundo do trabalho. Todas as
aprendizagens que visam a construção de competências têm a sua finalidade no exercício
das tarefas profissionais. Esta grelha é o resultado do processo de "derivação de
competências".
A segunda grelha serve para descrever as competências. Cada competência é descrita,
integrando as condições de realização, ou seja, os recursos externos que são postos à
disposição do formando, e os resultados esperados ao nível da avaliação, isto é, os
critérios ou indicadores que devem ser satisfeitos para a certificação da competência. Para
complementar o controlo dos requisitos de avaliação e assegurar a respetiva
padronização, além do Referencial de Qualificação foi criada uma outra ferramenta, a
descrição das provas de avaliação, que será melhor explicitada no âmbito das Unidades de
Resultados de Aprendizagem ou Unidades Certificativas.
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TABELA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE TAREFAS E COMPETÊNCIAS

LISTA DE TAREFAS
A1.T1

Consultar

e

interpretar

LISTA DE COMPETÊNCIAS
as C1. Ler e interpretar as prescrições médicas

prescrições médicas dos aquistas.

efetuadas pelo corpo clínico e/ou técnicos
superiores de saúde.
C2.

Conhecer,

interpretar

e

aplicar

a

terminologia técnica.
A1.T2

Programar e garantir a execução C3.

Definir

e

organizar

as

atividades,

das técnicas termais prescritas, métodos, técnicas e recursos associados ao
utilizando os meios técnicos e tipo de processo terapêutico indicado.
equipamentos adequados.

C4. Preparar as condições de utilização dos
equipamentos,

utensílios

respeitando

normas

as

e
de

espaços,
limpeza

e

higienização, assim como os cuidados de
higiene pessoal e ambiental.
A2.T1

Receber e encaminhar o aquista C5. Avaliar, encaminhar e acompanhar o
para a técnica termal, indicando o aquista, prestando-lhe o auxílio necessário,
equipamento

a

utilizar

e atendendo

auxiliando-o nos procedimentos.

ao

tipo

de

tratamento

e

adaptando o contacto às características da
sua faixa etária.
C6. Aplicar os procedimentos relativos à
preparação do aquista para os tratamentos.

A2.T2

Regular o tempo, a pressão e a C7. Utilizar as técnicas de regulação da água
temperatura da água atendendo mineral natural e de preparação das técnicas
à técnica termal a efetuar e à termais.
prescrição para cada aquista.
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A2.T3

Operar os equipamentos e aplicar C8. Aplicar e orientar a realização das
as técnicas termais respetivas, técnicas
respeitando a prescrição médica.

de

ORL

(Otorrinolaringologia

e

Pneumologia).
C9. Aplicar as técnicas de balneoterapia
(imersão, duche, vapor).
C10. Aplicar as técnicas de talassoterapia.
C11.

Aplicar

as

técnicas

de

hidrocinesioterapia.
C12. Aplicar as técnicas de eletroterapia.
C13. Aplicar as técnicas de massagem
manual.
C14. Aplicar as técnicas de lamas.
A2.T4

Vigiar o aquista nas técnicas C15.

Identificar

as

necessidades

e

termais, assegurando o seu bem- expectativas dos aquistas em relação aos
estar.

processos terapêuticos prescritos.
C16. Detetar sinais ou situações anómalas
respeitantes à reação dos aquistas perante
os tratamentos prescritos.

A2.T5

Providenciar pelo equilíbrio da C17.

Promover

a

satisfação

das

temperatura corporal do aquista, necessidades dos aquistas e zelar pelo seu
na sequência dos tratamentos bem-estar.
efetuados, aconselhando o seu
arrefecimento

durante

um

determinado período.
A3.T1

Manusear

equipamentos, C18. Utilizar os equipamentos, utensílios e

utensílios e materiais específicos materiais adstritos a cada técnica termal,
a cada técnica termal.

tendo em conta a prescrição e regras de
utilização.
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A3.T2

Zelar

pelo

regras

cumprimento

das C19. Transmitir instruções sobre a correta

utilização

e utilização dos equipamentos e instalações

de

funcionamento dos equipamentos termais.
e instalações termais.
A3.T3

Zelar

pelo

cumprimento

das C20.

de

higienização

dos higienização dos equipamentos e instalações

regras

equipamentos

e

Aplicar

os

procedimentos

de

instalações termais.

termais.
A4.T1

Efetuar o registo das atividades C21. Registar os dados referentes aos
realizadas pelo aquista.

tratamentos
posterior

efetuados,
tratamento

com

vista

pelos

ao

serviços

competentes.
A4.T2

Registar

eventuais

observadas

pelo

ocorrências C22. Utilizar suportes de registo, anotando

técnico

e/ou as atividades e ocorrências observadas ou

referenciadas pelo aquista.

referenciadas pelo aquista, assim como a sua
evolução terapêutica.

A5.T1

Identificar a situação e atuar em C23. Aplicar os procedimentos e as técnicas
conformidade com as normas de de
primeiros socorros.

primeiros

acidente.
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socorros

em

situação

de

DESCRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
C1. Ler e interpretar as prescrições médicas efetuadas pelo corpo clínico e/ou
técnicos superiores de saúde.
Condições de realização


Resultados Esperados


Prescrição médica.

Interpretação
médica,

correta

da

prescrição

identificando

os

potenciais

riscos e reportando-os à hierarquia.

C2. Conhecer, interpretar e aplicar a terminologia técnica.
Condições de realização


Resultados Esperados


Prescrição médica.

Interpretação
médica,

correta

da

prescrição

identificando

os

potenciais

riscos e reportando-os à hierarquia.

C3. Definir e organizar as atividades, métodos, técnicas e recursos associados
ao tipo de processo terapêutico indicado.
Condições de realização


Planeamento

das

técnicas

Resultados Esperados
termais 

individuais.


Instrução de trabalho.



Regras de conduta profissional.

Informação ao aquista do seu plano de
tratamentos diário.



Verificação da existência das condições
necessárias à realização das técnicas, do
prestador do serviço e do aquista
(equipamentos, materiais necessários e
higiene), colmatando eventuais falhas.
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C4. Preparar as condições de utilização dos equipamentos, utensílios e espaços,
respeitando as normas de limpeza e higienização, assim como os cuidados de
higiene pessoal e ambiental.
Condições de realização


Planeamento

das

técnicas

Resultados Esperados
termais 

individuais.

Informação ao aquista do seu plano de
tratamentos diário.



Instrução de trabalho.





Regras de conduta profissional.

Verificação da existência das condições
necessárias à realização das técnicas, do
prestador do serviço e do aquista
(equipamentos, materiais necessários e
higiene), colmatando eventuais falhas.

C5. Avaliar, encaminhar e acompanhar o aquista, prestando-lhe o auxílio
necessário, atendendo ao tipo de tratamento e adaptando o contacto às
características da sua faixa etária.
Condições de realização




Planeamento

das

técnicas

Resultados Esperados
termais 

Receção e encaminhamento do aquista

individuais.

para o local de realização da técnica,

Instrução de trabalho.

adequando a postura e linguagem.


Informação do procedimento relativo a
cada técnica.



Respeito

pelos

procedimentos

de

higiene e segurança.


Posicionamento

correto

do

assegurando o seu conforto.
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aquista,

C6. Aplicar os procedimentos relativos à preparação do aquista para os
tratamentos.
Condições de realização




Planeamento

das

técnicas

Resultados Esperados
termais 

Receção e encaminhamento do aquista

individuais.

para o local de realização da técnica,

Instrução de trabalho.

adequando a postura e linguagem.


Informação do procedimento relativo a
cada técnica.



Respeito

pelos

procedimentos

de

higiene e segurança.


Posicionamento

correto

do

aquista,

assegurando o seu conforto.

C7. Utilizar as técnicas de regulação da água mineral natural e de preparação
das técnicas termais.
Condições de realização

Resultados Esperados

 Fichas técnicas dos equipamentos.
 Instrumentos

e

equipamentos


de

controlo (manómetro, termómetro,
termostato, cronómetro, sondas).

Verificação das condições corretas de
realização

da

manutenção
conformidade.
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técnica,
em

caso

alertando
de

a
não

C8. Aplicar e orientar a realização das técnicas de ORL (Otorrinolaringologia e
Pneumologia).
Condições de realização

Resultados Esperados



Prescrição médica.





Instrução de trabalho de cada técnica





prescrição médica.


termal.

Cumprimento dos procedimentos e da

Cumprimento dos procedimentos de

Equipamentos e materiais específicos a

higiene

e

cada técnica.

manutenção

segurança,
em

alertando

caso

de

a
não

conformidade.

Fichas técnicas dos equipamentos.

C9. Aplicar as técnicas de balneoterapia (imersão, duche, vapor).
Condições de realização

Resultados Esperados



Prescrição médica.





Instrução de trabalho de cada técnica



prescrição médica.


termal.
Equipamentos e materiais específicos a

Cumprimento dos procedimentos de
higiene

e

segurança,

manutenção

cada técnica.


Cumprimento dos procedimentos e da

conformidade.

Fichas técnicas dos equipamentos.
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em

caso

alertando
de

a
não

C10. Aplicar as técnicas de talassoterapia.
Condições de realização

Resultados Esperados



Prescrição médica.





Instrução de trabalho de cada técnica



prescrição médica.


termal.

Cumprimento dos procedimentos de
higiene

Equipamentos e materiais específicos a

e

segurança,

manutenção

cada técnica.


Cumprimento dos procedimentos e da

em

alertando
caso

a
não

conformidade.

Fichas técnicas dos equipamentos.

C11. Aplicar as técnicas de hidrocinesioterapia.
Condições de realização

Resultados Esperados



Prescrição médica.





Instrução de trabalho de cada técnica



prescrição médica.


termal.
Equipamentos e materiais específicos a

Cumprimento dos procedimentos de
higiene

e

segurança,

manutenção

cada técnica.


Cumprimento dos procedimentos e da

conformidade.

Fichas técnicas dos equipamentos.
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em

caso

alertando
de

a
não

C12. Aplicar as técnicas de eletroterapia.
Condições de realização

Resultados Esperados



Prescrição médica.





Instrução de trabalho de cada técnica



prescrição médica.


termal.

Cumprimento dos procedimentos de
higiene

Equipamentos e materiais específicos a

e

segurança,

manutenção

cada técnica.


Cumprimento dos procedimentos e da

em

alertando

caso

de

a
não

conformidade.

Fichas técnicas dos equipamentos.

C13. Aplicar as técnicas de massagem manual.
Condições de realização

Resultados Esperados



Prescrição médica.





Instrução de trabalho de cada técnica



prescrição médica.


termal.
Equipamentos e materiais específicos a

Cumprimento dos procedimentos de
higiene

e

segurança,

manutenção

cada técnica.


Cumprimento dos procedimentos e da

conformidade.

Fichas técnicas dos equipamentos.
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em

caso

alertando
de

a
não

C14. Aplicar as técnicas de lamas.
Condições de realização

Resultados Esperados



Prescrição médica.





Instrução de trabalho de cada técnica



prescrição médica.


termal.

Cumprimento dos procedimentos de
higiene

Equipamentos e materiais específicos a

e

segurança,

manutenção

cada técnica.


Cumprimento dos procedimentos e da

em

alertando

caso

de

a
não

conformidade.

Fichas técnicas dos equipamentos.

C15. Identificar as necessidades e expectativas dos aquistas em relação aos
processos terapêuticos prescritos.
Condições de realização


Prescrição médica.



Fichas técnicas dos equipamentos.

Resultados Esperados


Acompanhamento

do

aquista,

identificando possíveis alterações no
bem-estar do aquista.


Identificação

de

possíveis

não

conformidades, alertando, em caso de
necessidade, a manutenção.
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C16. Detetar sinais ou situações anómalas respeitantes à reação dos aquistas
perante os tratamentos prescritos.
Condições de realização

Resultados Esperados



Prescrição médica.





Fichas técnicas dos equipamentos.

Acompanhamento

do

aquista,

identificando possíveis alterações no
bem-estar do aquista.


Identificação

de

possíveis

não

conformidades, alertando, em caso de
necessidade, a manutenção.

C17. Promover a satisfação das necessidades dos aquistas e zelar pelo seu
bem-estar.
Condições de realização


Prescrição médica.



Planeamento

das

Resultados Esperados


técnicas

Acompanhamento e encaminhamento
do aquista para a zona de repouso,

termais

informando-o

individuais.

da

necessidade

do

mesmo.

C18. Utilizar os equipamentos, utensílios e materiais adstritos a cada técnica
termal, tendo em conta a prescrição e regras de utilização.
Condições de realização


Prescrição médica.



Fichas técnicas dos equipamentos.

Resultados Esperados


Utilização dos equipamentos e materiais
adequados, assegurando o seu bom
estado.



Identificação

de

possíveis

não

conformidades, alertando, em caso de
necessidade, a manutenção.
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C19. Transmitir instruções sobre a correta utilização dos equipamentos e
instalações termais.
Condições de realização


Prescrição médica.



Fichas técnicas dos equipamentos.

Resultados Esperados


Transmissão da informação relativa à
correta utilização dos equipamentos e
materiais.



Recolha

e

registo

das

observações

efetuadas pelos aquistas relativamente
ao funcionamento dos equipamentos.

C20. Aplicar os procedimentos de higienização dos equipamentos e instalações
termais.
Condições de realização




Fichas

técnicas

de

preparação

Resultados Esperados
dos 

Cumprimento das regras de preparação

produtos de higiene.

e acondicionamento dos produtos de

Procedimentos de higiene e segurança.

higiene.


Utilização dos produtos adequados a
cada situação.



Cumprimento

dos

procedimentos

de

higiene e segurança.

C21. Registar os dados referentes aos tratamentos efetuados, com vista ao
posterior tratamento pelos serviços competentes.
Condições de realização


Ficha de registo.

Resultados Esperados


Registo da situação verificada.
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C22. Utilizar suportes de registo, anotando as atividades e ocorrências
observadas ou referenciadas pelo aquista, assim como a sua evolução
terapêutica.
Condições de realização


Ficha de registo.

Resultados Esperados


Registo das ocorrências verificadas pelo
técnico.



Registo das ocorrências referenciadas
pelo aquista.



Interpelação ao aquista relativamente às
suas

necessidades

e

evolução

terapêutica, assegurando a transmissão
da informação para decisão superior.

C23. Aplicar os procedimentos e as técnicas de primeiros socorros em situação
de acidente.
Condições de realização


Manual de Primeiros Socorros.



Procedimento em caso de acidente.



Ficha de registo de ocorrência.

Resultados Esperados


Colocação do aquista em segurança,
assegurando a prestação dos primeiros
socorros até à chegada do pessoal
médico.



Acompanhamento
registando a situação.
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do

processo,

